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ECOSISTEMA

O Nuki Smart Lock é a solução moderna e inteligente para a fechadura da porta que permite total gestão de forma remota através do 
Smartphone ou PC.

Para Casas e Escritórios
Niveis de acesso personalizados
Controla as autorizações de acesso para a família, para os amigos, ou para empregado/doméstico, de forma permanente ou temporária.

Auto Unlock (desbloqueio automático)
Com o Auto Unlock ativado, o Nuki abre automaticamente a porta quando regressar a casa. O smartphone permanece no bolso e tem as mãos livres.

Acesso a colaboradores apenas nos horários estabelecidos
Quer que os seus colaboradores possam aceder apenas durante o horário de trabalho? Com o Nuki Opener e o Nuki Smart Lock pode limitar, de forma 
individual, cada acesso.

Para B&B/Hósteis
Check-in e check-out 24/7
A entrega de chaves pertence ao passado graças à possibilidade de realizar o check-in e o check-out 24 horas por dia, 7 dias por semana de forma remota.

Integração perfeita
Vincule a sua conta Nuki Web à conta Airbnb, para que os seus hóspedes consigam obter, automaticamente, um código de acesso, assim que realizarem a 
reserva. No final da estadia, o código caduca automaticamente.

Serviço mais inteligente
As autorizações de acesso também podem ser emitidas para prestadores de serviços e pessoal de limpeza a qualquer momento, a partir de qualquer local 
premindo apenas um botão.

Controlo completo
Se assim o desejar, a aplicação Nuki poderá registar, de forma contínua, quem e quando se abre a porta.

A aplicação gratuita Nuki está disponível para 
smartphones e smartwatches iOS e Android.
Com esta aplicação pode controlar todo o 
ecossistema Nuki de forma simples e intuitiva.

Inteligente
A fechadura inteligente da Nuki 

desbloqueia automaticamente a porta 
quando chega a casa e bloqueia com 

segurança quando sai. Simplesmente 
com o smartphone no seu bolso!

Simples
O Nuki Smart Lock é montado no 

interior da fechadura da porta existente 
e está pronto para ser usado em 3 

minutos. Sem parafusos, sem brocas, 
fácil e rápido.

Seguro
Mantenha o controle sobre seu Nuki 

Smart Lock e verifique o status a 
qualquer momento no smartphone. 

Gira as permissões de acesso para seus 
os seus utilizadores de forma remota.

Compatível com:

Controlo de acessos Standalone para gestão remota
Utilização com todo tipo de fechaduras mecânicas de cilindro europeu

NUKI TECLADO
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NUKI SENSOR DE PORTA
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CA.6108
NUKI FOB
Comando Bluetooth

Acesso simples
Conceda acesso a outras pessoas sem fornecer uma chave extra! O Nuki Fob bloqueia e 
desbloqueia a porta com o toque de um botão.

Protegido contra perda
Nunca mais substitua as chaves ou troque as fechaduras. Simplesmente desative o Fob perdido 
na aplicação Nuki ou através do Nuki Web.

Permissões de acesso individuais
Decida quem entra, quando e com que frequência. Dê acesso de forma muito mais fácil, sem 
necessidade de aplicação, conta especial ou até mesmo um smartphone.

CA.6110
NUKI SENSOR DE PORTA

Porta fechada
Com o novo sensor de porta e o aplicativo Nuki, pode acompanhar o estado da sua porta e 
casa. A qualquer momento pode saber se a sua porta está fechada e trancada com segurança, 
mesmo à distância.
Notificações em tempo real se a porta fica aberta mais tempo do que o habitual ou se tentar 
bloquear a porta e permanecer aberta.

NUKI SMART RELAY “OPENER”
O Nuki Opener transforma qualquer fechadura elétrica num sistema de acesso inteligente. 

Em combinação com o Nuki Smart Lock, é possível aceder diretamente à casa a partir da rua 

sem usar chaves, proporcionando um sistema de acesso completo.

INTELIGENTE
O Nuki Opener é a solução de reequipamento inteligente para fechaduras elétricas, 

controladas remotamente através de uma App.

FÁCIL
O Nuki Opener é alimentado por 4 pilhas AAA, ou através de Micro USB de 5 V e instala-se em 

menos de 15 minutos.

SEGURO
Tudo sob controlo: em qualquer momento pode gerir as autorizações de acesso dos seus 

familiares e amigos.

CA.6105
NUKI SMART RELAY “OPENER”
Switch elétrico

CA.6107
NUKI TECLADO
Teclado de acesso

Seguro
O teclado Nuki é perfeito para o Nuki Smart Lock. Basta inserir o seu código de acesso de 6 
dígitos para ter o acesso à sua casa de forma fácil e segura.

Permite abrir a porta caso fique sem bateria no smartphone ou simplesmente se sair para 
correr e não quiser levar chave.

O Nuki Keypad leva o arrendar de casas de férias a um novo nível. Basta atribuir um código de 
acesso individual aos hóspedes com data de check-in e check-out. 

Ideal para hostels, como proprietário, economize tempo, pois o Nuki Keypad liberta-o do 
incômodo de entregar as chaves pessoalmente. Também significa mais conforto para os seus 
convidados, já que não é necessário aplicação, conta especial ou até mesmo um smartphone.
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CA.6105
NUKI SMART RELAY “OPENER”
O Nuki Opener transforma qualquer fechadura elétrica num sistema de acesso inteligente. Em combinação com o Nuki 

Smart Lock, é possível aceder diretamente à habitação a partir da rua (porta de entrada/portão) sem usar chaves, 

proporcionando um sistema de acesso completo.

Para Casas e Escritórios
Acessos personalizados
Controla as autorizações de acesso para a família, para os amigos, ou para o pessoal doméstico, de forma permanente e 
temporária.

Auto Unlock (desbloqueio automático)
Com o Auto Unlock ativado, o Nuki abre automaticamente a porta quando regressar a casa com geolocalização por GPS. 
O smartphone permanece no bolso e tem as mãos livres!

Acesso a colaboradores apenas nos horários estabelecidos
Quer que os seus colaboradores possam aceder apenas durante o horário de trabalho? Com o Nuki Opener e o Nuki Smart 
Lock pode limitar, de forma individual, cada acesso.

INTELIGENTE
O Nuki Opener é a solução de reequipamento inteligente para fechaduras elétricas, controladas remotamente através de 

uma App.

FÁCIL
O Nuki Opener é alimentado por 4 pilhas AAA, ou através de Micro USB de 5 V e instala-se em menos de 15 minutos.

SEGURO
Tudo sob controlo: em qualquer momento pode gerir as autorizações de acesso dos seus familiares e amigos.

Caracteristicas técnicas: 
• Dimensão: 70x70x25mm; 
• Bluetooth 5;
• Alimentação: 4 pilhas AA ou 5V (micro USB);
• Peso 115g;
• Requisitos: IOS ou Android Smartphone;
• Integração com: Apple HomeKit, Hey Google, Alexa, Ring, Airbnb;

Compatível com: 
• Nuki Bridge (máx. 5m)

CA.6105
Bluetooth

Características Ref. Acab. Código

Nuki Smart Relay “Opener”
Obs. necessário usar o Nuki Bridge

CA.6105 Branco CA6105 1

CA.6106
WIFI

Nuki Bridge
Acessório que permite a ligação ao 
WIFI dos dispositivos da familia Nuki

CA.6106 Branco CA6106 1
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